
16.06.20   (översatt   16.07.20)  

Social   Distanserings-Lamning   -   förslag   från   styrelsen  

Lamningsstaben   hade   bestämt   att   bara   ha   en   digital   Lamning   den   3:e   juni   men   detta   fick  

motsstånd   från   flera   grupper,   däribland   herdarna,   aktörer   på   Campus   Gotland   och   medlemmar  

av   Rindis   styrelse.   Den   15e   juni,   satte   sig   därför   Rindis   Presidium   ner   och   diskuterade  

möjligheterna   till   en   Lamning   med   social   distansering   tillsammans   med   en   digital   Lamning.   

Folkhälsomyndighetens   riktlinjer    övervägdes   noggrant,   liksom   vad   Campus   Gotland   planerar  

att   göra   när   det   gäller   föreläsningar   och   introduktionsaktiviteter.   Sammanfattningsvis  

beslutades   det   att   även   om   det   är   omöjligt   att   helt   eliminera   risken   för   spridning   av   viruset  

kommer   Rindis   aktiviteter   att   vara   så   säkra   som   möjligt   med   målsättningen   att   det   innebär   en  

mindre   risk   än   att   delta   i   ex.   föreläsningarpå   Campus   Gotland   och   att   ensocial  

distanserings-Lamning   ska   hållas   utöver   den   digitala   Lamningen.  

Folkhälsomyndighetens   riktlinjer  

Allmänna   åtgärder   för   att   minska   smittspridningsrisken:  
● Genomför   en   riskbedömning.   (FHM   har   skapat   påstående   som   bör   besvaras   med   ja  

eller   nej   och   bli   följda   av   åtgärder)  

● Ge   information   i   förväg   om   att   personer   med   sjukdomssymtom,   även   lindriga   sådana,  

inte   ska   komma   till   evenemanget.  

● God   kapacitet   för   tillfredsställande   handhygien,   antingen   handtvätt   med   tvål   och  

rinnande   vatten   eller   om   det   inte   går,   tillgång   till   handsprit.   Detta   är   särskilt   viktigt   i  

toalettområden   och   på   matställen.  

● Information   om   allmänna   hygienråd   (t.ex.   affischer)  

Presidiet   skapade   också   en   lista   av   anledningar   emot   att   ha   en   social   distanserings-Lamning  

för   att   ordentligt   kunna   överväga   båda   alternativ.  

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/?fbclid=IwAR3J7i9FCAsqCxZcdFw5_oYWywr0CmEM54IMRAw8ApqlyH7oeWinkDagecE
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Riskbedömning  

Riskfaktor  Finns  
(J/N)  

Genomförda/planerade   åtgärder  

Internationellt   deltagande  Nej  Event   blir   för   studenter   som   har   flyttat   hit  

permanent.   

 

Deltagare   med   samhällsviktiga  

arbeten   

Nej   

Deltagare   som   riskerar  

allvarligare   sjukdom  

 

Nej  Personer   i   riskgrupper   kommer   bli  

uppmuntrade   att   inte   delta.   

Inomhusevenemang  Nej  Aktiviteter   kommer   ske   utomhus.  

Förutsättningarna   för  

evenemanget   leder   till   nära  

kontakt   mellan   deltagarna   

Ja  Aktiviteter   kommer   att   planeras   för   a   minska  

kontakt   så   mycket   som   möjligt   och   kommer  

göras   i   små   grupper.   

Hygienåtgärder   är   inte  

tillräckliga   

Nej  Det   kommer   finnas   tillgång   till   handsprit,  

ansiktsskydd,   ingen   kommer   vara   i   Rindis  

kårhus.  

Antalet   toaletter   är   inte  

tillräckliga  

Nej  Vi   kommer   att   använda   Regionens  

kommunala   toaletter   och   ge   ut   extra  

pappershanddukar   samt   handsprit.   Vi  

kommer   också   uppmuntra   deltagarna   att   gå  

på   toaletten   innan   de   kommer   till  

aktiviteterna.   

Långvarigt   (mer   än   några  

timmar)   evenemang  

Nej  Det   blir   tre   dagar   av   tretimmars-event.   
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Information   i   förväg  

Personer   med   redan   befintliga   medicinska   sjukdomar   som   tillhör   riskgrupper   kommer   att   bli  

tillsagda   att   inte   delta.  

Personer   som   visar   symtom   associerade   med   Covid19   kommer   att   bli   tillsagda   att   inte   delta.   

 

 

Kapacitet   för   tillfredsställande   handhygien  

Handsprit   och   ansiktsskydd   kommer   vara   lätt   tillgängliga.  

Material   till   aktiviteter   kommer   inte   att   delas   mellan   grupper   så   långt   som   det   är   praktiskt  

möjligt   eller   desinficeras   regelbundet   och   grundligt.  

Det   kommer   att   finnas   ett   städschema.   

Pappershanddukar   kommer   att   finnas   tillgängliga.  
 

Information   om   allmänna   hygienråd  

Information   kommer   att   delas   ut   till   deltagarna   så   mycket   som   möjligt   via   till   exempel   sociala  

medier   och   andra   kommunikationskanaler  

Personalen   på   evenemanget   (herdar   och   stab)   kommer   att   instrueras   om   regler   och   riktlinjer  

och   förväntas   säkerställa   att   deltagarna   följer   dem   och   har   stöd   för   hur   de   ska   hantera  

deltagare   som   inte   vill   följa   dem.  
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Extra   begränsningsåtgärder   utanför   FHMs  

rekommendationer:  

❖ Aktiviteter   kommer   att   hållas   på   vardagar   för   att   minska   frekvensen   av   efterfest   i  

barer/klubbar   efteråt.  

❖ Grupper   kommer   att   bestå   av   personer   från   samma   kurs   eller   logi.  

❖ Grupperna   kommer   att   vara   små,   cirka   tio   personer.  

❖ Risken   för   att   delta   i   Lamning   bör   vara   mindre   än   att   delta   i   klasser   på   Campus.  

❖ Målet   är   att   Lamningen   ska   innebära   en   mindre   risk   än   att   gå   på   universitetet.  

❖ Målet   är   också   att   vara   säkrare   än   att   gå   till   improviserade   scenarier   som   till   exempel  

att   besöka   Munken   eller   en   inofficiell   Lamning.  

❖ Lamningen   kommer   att   hållas   2-3   veckor   efter   början   av   terminen,   så   att   potentiellt  

smittade   människor   hinner   märka   symtom.  

❖ För   att   om   möjligt   göra   ansiktsmasker   med   Lamning   loggan   på   dem   för   att   göra   dem  

roligare   att   bära.  
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Anledningar   emot   att   ha   en   social   distanserings-Lamning  
-   De   uppenbara   hälsoriskerna  

+   De   har   mildrats   så   mycket   som   möjligt   (se   ovan).  

-Det   kommer   att   bli   mycket   arbete   och   planering  

+   Det   kommer   att   ske   på   frivilligbasis.  

-PR   /   Bild  

+   Effekterna   både   av   att   ha   och   inte   ha   evenemanget   tar   ut   varandra.  

-Svårt   att   balansera   kostnaderna   när   evenemang   hålls   i   mindre   skala  

+   En   ny   ekonomiplan   kommer   att   göras.  

+   Bidrag   från   Uppsala   Universitet   täcker   stora   delar   av   utgifterna.  

-Svårare   att   bedöma   antalet   deltagare  

+   Den   digitala   lamningen   kommer   en   uppskattning   för   hur   många   människor   det  
kommer   att   vara   och   de   två-tre   veckor   däremellan   gör   att   människor   kan   registrera   sig  
i   förväg   och   material   kan   köpas   in   enligt   inkomna   siffror.  

 


